
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U114236

Відкрита

Дата реєстрації: 06-12-2021

Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця 
НДР або безкоштовно)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2. Замовник

Назва організації: Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний 
заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 22812968

Адреса: вул. Промислова, буд. 17, м. Чернігів, Чернігівський р-н., Чернігівська обл., 14000, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380462249117

3. Виконавець

Назва організації: Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний 
заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 22812968

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Промислова, буд. 17, м. Чернігів, Чернігівський р-н., Чернігівська обл., 14000, Україна

Телефон: 380462249117

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Формування кластерної політики в умовах децентралізації регіонів



Назва роботи (англ)

Formation of cluster policy in the conditions of decentralization of regions.

Мета роботи (укр)

Напрацювання рекомендацій для територіальних громад регіону щодо формування на їх території окремих кластерів, 
виходячи з їх потенційних можливостей.

Мета роботи (англ)

Development of recommendations for territorial communities of the region on the formation of separate clusters on their 
territory, based on their potential.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток системи інтелектуального моделювання 
для розв’язання задач у галузях економіки регіону)

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Підготовка науково-методичних посібників, публікація наукових статей та надання рекомендацій 
територіальним громадам Чернігівської області щодо зазначеної мети дослідження.

Галузь застосування: Економіка

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2022 06.2024 Остаточний звіт Формування кластерної політики в умовах децентралізації регіонів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 14.15, 04.21, 06.75.39

Індекс УДК: 371, 316.32, , 332.122, 373.61, 339.138, 658,8

8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Щокін Ростислав Георгійович (д. ю. н., к. ю. н., доц., професор)

Керівники роботи: 

Мурашко Микола Іванович (к.е.н.)

Відповідальний за подання документів: Назарко Світлана Олексіївна (Тел.: +38 (067) 464-58-06)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


